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MAKSUTAULUKKO 

verohallinnon maksullisista julkisoikeudellisista suoritteista 

Suorite 
 
1) Keskusverolautakunnan ennakkoratkaisut, kun hakijana on  

� luonnollinen henkilö, kuolinpesä, yhteisetuus tai verotusyhtymä 
ja ennakkoratkaisu koskee muuta kuin jäljempänä tarkoitettua vero-
tusta 

 
 555 euroa 

� luonnollinen henkilö, kuolinpesä, yhteisetuus tai elinkeinoyhtymä 
ja ennakkoratkaisu koskee maatilatalouden tuloverotusta tai elinkei-
notulon verotusta tai niihin liittyvää arvonlisäverotusta tai kun haki-
jana on muu verovelvollinen 

 
 
 
 1 480 euroa 

Jos ennakkoratkaisun antaminen asiassa edellyttää laajaa selvitystyötä, 
peritään ennakkoratkaisusta edellä mainituista poiketen 
Erityisen laajaa selvitystyötä edellyttävänä pidetään ennakkoratkaisua, 
jonka valmistelu vaatii yli 30 tuntia asiantuntijatyötä. 

 
 2 220 euroa 

Asiassa, jossa keskusverolautakunta päättää olla antamatta ennakkorat-
kaisua, jättää hakemuksen tutkimatta tai asian sillensä peritään käsittely-
maksua 

 
 55 euroa 

2) Muu verohallinnon viranomaisen antama ennakkotietopäätös tai en-
nakkoratkaisu 

 

Ennakkotiedot, kun hakijana on  

� luonnollinen henkilö, kuolinpesä, yhteisetuus tai verotusyhtymä 
ja ennakkotieto koskee muuta kuin jäljempänä tarkoitettua verotusta 

 
 222 euroa 

� luonnollinen henkilö, kuolinpesä, yhteisetuus tai elinkeinoyhtymä 
ja ennakkotieto koskee maatilatalouden tuloverotusta tai elinkeinotu-
lon verotusta tai kun hakijana on muu verovelvollinen 

 
 
 740 euroa 

Mikäli ennakkotiedon antaminen asiassa edellyttää erityisen laajaa selvi-
tystyötä, peritään ennakkotiedosta edellä mainituista poiketen 
Erityisen laajaa selvitystyötä edellyttävänä pidetään ennakkotietoa, jonka 
valmistelu vaatii yli 30 tuntia asiantuntijatyötä. 

 
 1 480 euroa 

Muut ennakkoratkaisut  

� kun ennakkoratkaisu koskee arvonlisäverotusta  135 euroa 

� kun ennakkoratkaisu koskee perintö- tai lahjaverotusta, kiinteis-
töverotusta, varainsiirtoverotusta tai arpajaisverotusta 

 
 222 euroa 

� kun ennakkoratkaisu koskee ennakkoperintää, työnantajan sosiaa-
liturvamaksua,  

 
 70 euroa 

� rajoitetusti verovelvollisen lähdeveroa tai korkotulon lähdeveroa  150 euroa 
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� muut ennakkoratkaisut  222 euroa 

Asiassa, jossa verohallinnon viranomainen päättää olla antamatta ennak-
kotietoa tai �ratkaisua, jättää hakemuksen tutkimatta tai asian sillensä, 
peritään käsittelymaksua 

 
 
 55 euroa 

3) Tuloveroasetuksen 2 ja 3 §:ssä tarkoitettu nimeämispäätös  260 euroa 

4) Yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuspäätös  

 � päätös, jota varten tarvitaan tavanomainen selvitystyö (1-5 tuntia)  300 euroa 

 � päätös, jota varten tarvitaan laaja selvitystyö (yli 5 tuntia)  500 euroa 

 � muu päätös, joka annetaan yleishyödyllisen yhteisön verovapaus-
hakemuksen johdosta 

 55 euroa 

5) Päätös oikeudesta tappion vähentämiseen tuloverotuksessa 
 
Asiassa, jossa verohallinnon viranomainen jättää hakemuksen tutkimatta 
tai asian sillensä, peritään käsittelymaksua 

 315 euroa 
 
 
 55 euroa 

6) Yhtiöveron hyvityksestä annetun lain 5 a §:n mukainen päätös oi-
keudesta käyttämättömien hyvitysten vähentämiseen tuloverotuksessa, 
6 d §:n mukainen päätös oikeudesta osinkoylijäämien huomioon ottami-
seen tuloverotuksessa ja 8 §:n mukainen päätös oikeudesta veroylijäämi-
en huomioon ottamiseen tuloverotuksessa 
 
Asiassa, jossa verohallinnon viranomainen jättää hakemuksen tutkimatta 
tai asian sillensä, peritään käsittelymaksua  

 
 
 
 
 315 euroa 
 
 
 55 euroa 
 

7) Arvonlisäverolain 72 k §:n mukainen lupa verottoman varaston pi-
tämiseen 

 
 315 euroa 

8) Verotustietojen käyttölupaa koskeva Verohallituksen päätös sekä 
päätös olla antamatta tietojen käyttölupaa 

 
 370 euroa 

9) Valtiovarainministeriön asetuksen 1 §:n 8 kohdassa tarkoitettujen 
verotustietojen luovuttaminen asiakirjoilta 

 

� todistus  9 euroa 

� jäljennös tai ote verotustiedoista 
edellä mainittu oikeaksi todistettuna 
kuitenkin vähintään 

 0,55 euroa/sivu 
 1 euro/sivu 
 5 euroa 

� jos tietojen luovuttaminen vaatii yli ½ tunnin työn, peritään tieto-
jen luovuttamisesta 

 
 39 euroa/h 

� aikaperusteisen työveloituksen lisäksi peritään valokopioina an-
nettavissa tietojen massaluovutuksissa korvausta 

 
 3,7 senttiä/sivu 
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10) Valtiovarainministeriön asetuksen 1§:n 9 kohdissa tarkoitettu ote yri-
tys- ja yhteisötunnusrekisteristä 

 
 

� yritys- ja yhteisötietolain (244/2001) 16 §:n mukainen ote yritys- ja 
yhteisötunnusrekisteristä 

 5 euroa/ote 

11) Valtiovarainministeriön asetuksen 1 §:n 8 kohdassa tarkoitettujen 
verotustietojen luovuttaminen konekielisesti 

 

Verotustietojen konekielisestä luovuttamisesta peritään suoritteen 
omakustannusarvon mukainen maksu, joka muodostuu seuraavasti: 

  

� verotustietojen luovuttamisen määrittely- ja suunnittelutyöstä ve-
rohallinnolle aiheutuvat suoritteen omakustannusarvon mukaiset kus-
tannukset 

 

12) Muut maksutaulukossa erittelemättömät, Valtiovarainministeriön 
asetuksen 1 §:n mukaiset verohallinnon julkisoikeudelliset suoritteet 

 

Suoritteen hinta määrätään suoritteen tuottamisesta aiheutuneiden koko-
naiskustannusten mukaisesti. Jollei muuta ole säädetty, suoritteen tuotta-
miseen käytetyn verohallinnon asiantuntijan työn omakustannushintana 
peritään 

 
 
 92 euroa/h 

ja toimistotyön omakustannushintana peritään  39 euroa/h 

 
 
 


